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* ভর্তি ফরম র্িতরণ: ২২/১২/২০১৯ থেকে ২৯/১২/২০১৯ তার্রখ পর্িন্ত।
* dig weZi‡Yi mgq: mKvj 9:00Uv †_‡K 2:00Uv ch©šÍ|

* ভর্তি ফরকমর মূ ল্য: ২০০ (দুইশত) টাো।
র্িস্তার্রত জানকত visit www.bpatcsc.org

“অনল্াইন প্রাের্মে আকিদন ফরম” পূ রকণর র্নয়মািল্ী:
*স্কুল্ শাখায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীকদর ২৯/১২/২০১৯ তার্রকখর মকযয “ভর্তির আকিদন র্ফ” নাকম র্িসাি নম্বর:

১৬৩২৯০২০০০৫৩৭, থসানাল্ী িযাাংে র্ল্র্মকটড, র্পএর্টর্স শাখা, সাভার, ঢাো এর অনু েূকল্ ২০০ (দুইশত) টাো জমা
র্দকয় জমার রর্সদ থদর্খকয় স্কুল্ অর্ফস থেকে “অনল্াইন আকিদন ফরম” পূ রকণর জনয Payment Slip সাংগ্রি েরকত িকি।
১। প্রেকম www.bpatcsc.org এই র্িোনায় প্রকিশ েরুন।
২। তারপর “admission option” -এ র্িকয় “school primary admission form” র্নিিাচন েরুন।
৩। Tracking Number ও Access Code এর ঘকর Payment Slip -এ উকেখেৃত Tracking

Number ও Access Code প্রদান েকর Login এ Click েকর প্রাের্মে আকিদন ফরম-এ প্রকিশ েরুন।
৪। সতেিতার সাকে আকিদন ফরম পূ রণ েকর Apply িাটকন Click েকর “প্রকিশপত্র” র্প্রন্ট েকর সমাপ্ত েরুন।
৫। Payment Slip -এ উকেখেৃত Tracking No. অনু র্ায়ী www.bpatcsc.org এই র্িোনায় ফল্াফল্ জানা র্াকি।
৬। র্নিিার্চত ও অকপক্ষমান ছাত্র/ছাত্রীকদর তার্ল্ো েকল্কজর Website –এ র্নযিার্রত তার্রকখ প্রোশ েরা িকি ।
৭। ২২/১২/২০১৯ থেকে ২৯/১২/২০১৯ তার্রখ র্িকেল্ ৪টার মকযয Online-এ Primary Admission

Form পূ রণ সম্পন্ন না েরকল্ Payment Slip িার্তল্ িকল্ িনয িকি।
৮। ৯ম থের্ণর থক্ষকত্র থজএসর্স পরীক্ষার ফল্াফল্ প্রোকশর র্দন থেকে পরিতিী ২র্দকনর মকযয অনল্াইন ফরম
পূ রণ েরকত িকি।
ভর্তি সাংক্রান্ত থনার্টশ www.bpatcsc.org এই র্িোনায় visit েকর জানা র্াকি।

২৩/১২/২০১৯ থেকে ২৯/১২/২০১৯ তার্রখ র্িকেল্ ৪টার মকযয Online
প্রাের্মে আকিদনপত্র পূ রণ েরকত িকি।
ভর্তি ফরম (Access code) সাংগ্রি েরকত র্ির্পএর্টর্স-এর েমিেতিা ও েমিচারীকদর
সন্তান/সকিাদর-এর জনয থেন্দ্র প্রদত্ত সার্টির্ফকেট সকে আনকত িকি।

অযযক্ষ

